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 שקופים                                                                         

 מערך פעילות לקראת יום ההוקרה לפצועי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה 

 יב -כיתות ט

   דה שרון שכתיבה: 

 עריכה: נועה גמרסני 

  עריכת וידאו: אולפן סרוטים 

 :מטרהה

בלב החברה  לגמרי יום הממלכתי שטרם נחקק הו בתודעתם את כיח נהתלמידים י  .1
 עי פעולות האיבה יום ההוקרה לפצועי צה"ל ונפג  -הישראלית

פצועי צה"ל ונפגעי פעולות איבה רבים שפציעתם אינה חיצונית  ם שנהתלמידים יפנימו שי .2
   יא בנפש פנימהם השל אותם פצועי הפציעה השקופה"" ונראית לעין, 

 וכות בו. ואת התופעות הכר  המושג "פוסט טראומה" התלמידים יכירו את  .3
  מצבי אתגרשהם מתמודדים איתם ברגשות ותחושות    ביאו לידי ביטויהתלמידים י .4

 . ח אפשרייםחשבו יחד על מקורות כ, וי משברו
הנפשית הינה התמודדותם שדיע ולהוקיר את אלו ה ורצון להציחושו הערכהתלמידים  .5

 מסירות נפש למען העם והמדינה פועל יוצא של 
פצועי צה"ל ונפגעי  נפגעי פוסט טראומה בקרב ל  הערכה ואמפתיה התלמידים מתוך  .6

 אל הפצועים. ויכתבויוקירו    פעולות האיבה

 

 המהלך:

 

  צועי צה"ל ונפגעי פעולות האיבהלפ יום ההוקרה -יז בכסלו

  על יום ההוקרה: סברהנפתח ב 

האיבה הוא יוזמה שצמחה מהארץ,  פעולות ונפגעי  מערכות ישראליום ההוקרה השנתי לפצועי  
 עברה החלטת ממשלה, שהפכה אותה ליום ממלכתי רשמי במדינת ישראל. 2014ובקיץ  

 פצועי צה"ל ופעולות האיבה.  70,000  –בישראל, חיים בינינו כבר למעלה מ 

 ההזדמנות שלנו להוקיר, להודות, להכיר ולראות את אותם שנותרו בחיים. יום ההוקרה הוא  

זו הזדמנות ללמוד ולהכיר את ההתמודדות, להוקיר תודה על המאבק היומיומי שמהווה השראה  
 ו, חזקים ביחד.לכולנו ובעיקר כי אנחנו, כולנ

זו ההזדמנות שלנו להודות להם על ההקרבה, על המסירות, על העוצמה ועל כך שהם נושאים על  
 גבם יומיום את המלחמות של כולנו. 

יום ההוקרה מצוין בבתי הספר בארץ באמצעות מערכים חינוכיים ובטקסים ייעודיים, כמו גם  
 באירועים ייחודיים בערים וביישובים ברחבי המדינה.  

יום הצבעת    -יז בכסלו, הינו התאריך העברי בו חל יום כט בנובמבר - התאריך בו חל יום ההוקרה
 ראל.  יטי והקמת מדינה יהודית בארץ ישדות על סיום המנדט הברהאומות המאוח

שגרת  את  עמנו, ואין מתאים ממנו לעצורזהו תאריך המציין אבן דרך משמעותית ביותר בתקומת  
   שנובעות מתהליכי תקומה אלו. צלקות ולשים לב אל רבבות הנושאים בגופם ובנפשם  יינוח

 



 יותר הקשבה בין אדם לאדם... 

ייתכן שבימי  )  ודעת ווצאפ שעברה בקבוצות השונותתספר שנתקלה לאחרונה בהתפתח ודריכה המ

   ( ...קשיים צפים והרגישות של כולנו מתחדדת קורונה ה

 

 

 

תבקש לפתוח את השיעור ליום ההוקרה, דווקא במודעה זו, המעוררת את כולנו להיות  המדריכה 
שים, קשובים, סבלנים ומבינים שישנם דברים המתרחשים בעומק הנפש מבלי שנראה  רגי יותר
 ונדע. 

אך  מה שלא נראה על פני השטח, כל רגישות הזו ליעסוק ב  השנה לקראת יום ההוקרה השיעור 
 . קיים

 קופההפציעה הש

   -תלמידיםהמדריכה תשאל את ה

 מי מכם מכיר פצוע/ת צה"ל? נפגע/ת פעילות איבה? 

 איזו פציעה יש לו/לה? 

 פתם אליהן? אילו סוגי פציעות אתם מכירים? נחש

  /בקש להציג פציעה נוספת, שאולי אנו פחות מכירים ומודעים אליה, דרך הסרטוןהמדריכה ת 
 השיר הבא: 

 הקרנת סרטון  -אפשרות א'  

מתוך הסדרה "בשבילה גיבורים עפים" המתארים   מספר קטעים נבחרו  ב למערך זהמצ"בסרטון ה
 . יההשלכות  עלבצורה חזקה ומשמעותית את תופעת הפוסט טראומה 

 השמעת שיר   –אפשרות ב' 

 לבחירה: 

 כאב של לוחמים )עידן עמדי( 

https://www.youtube.com/watch?v=cBlqSLXgZG8 

 רסיסים )רביב כנר(  

https://www.youtube.com/watch?v=fwY4EJRM7ak 

 

  יםאת מילות השיר על המסך. מצ"ב בנספח  להקריןמומלץ  

https://www.youtube.com/watch?v=cBlqSLXgZG8
https://www.youtube.com/watch?v=fwY4EJRM7ak


בה עוסק הסרטון/  מה עולה מתוך הסרטון/ השיר, מהי התופעה התלמידים   שאל אתריכה תמדה
 . המסתובבים ביננו האם משהו התחדש להם על פצועי צה"ל ונפגעי פעולות האיבההשיר, ו

 

 אומהפוסט טר

 מכיר את המושג "פוסט טראומה"?  התלמידיםמי מהמדריכה תשאל 

 :את המושג  המדריכה תסביר

בגירויים שאותם היא אינה יכולה להכיל   בזמן חשיפה לאירוע טראומטי, המערכת הנפשית מוצפת 
 ולעבד. 

למרכז התודעה  הגירויים הללו נותרים במערכת בצורה לא מעובדת ומדי פעם הם חוזרים ועולים 
 בצורתם המקורית )זיעה קרה, דפיקות לב חזקות, סחרחורת, תחושת פחד...(. 

מה, חווים מחדש את האירוע הטראומטי באופן פיזי או נפשי, ממש כאילו הוא  נפגעי פוסט טראו 
 קורה שוב. 

שבים ותוקפים את   –דימויים, זיכרונות, רעשים וריחות שהיו בפועל בזמן האירוע הטראומטי 
 הנפגע.

 נפגעי הפוסט טראומה מנסים להימנע מכל דבר שעשוי להזכיר להם את האירוע הטראומטי. 

 – חשוב להדגיש 

 מצב של פוסט טראומה אינו מעיד על חולשה. 

 סימפטומים של פוסט טראומה הם תגובה נורמלית למצב לא נורמלי. 

לכל אדם יש גבול מסוים וקרוב לוודאי שכל אדם ילקה בתסמונת פוסט טראומטית אם ייחשף  
 לאירוע טראומטי חריף. 

 

 3-4. בנספחים  המדריכה תקריא עדויות של נפגעי פוסט טראומה בצבא או עקב פיגוע

 נפגעי פוסט טראומה רבים.   המדריכה תסכם ותאמר, יש בקרב פצועי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה

  ! לחבקומתוך כך להוקיר  ניכר כלפי חוץ,  מה שלאהיות מודעים, לפתח רגישות גם ל, ל להכיר ועלינ 
, והבנה  עריבותומתוך הבעת אכפתיות כחברה פצועים אלו, להודות, ולנסות לתת כח בהתמודדות 

    שסבלם הינ הסבל של כולנו. הם נלחמו למעננו ואנו כאן למענם בקושי ובהתמודדות.

 

 איפה זה פוגש אותי...

אין אנו באים להשוות, אך ייתכן והמפגש עם התמודדות זו של נפגעי פוסט טראומה מציף כאבים  
כח   לקבל  , ולהוקירולו להזדהות עם הפצוע  מאפשרוזה שונים והתמודדויות שעובר התלמיד,  

ן הפצועים מתוך חיבור  ולעשות טוב למע  חואולי אף להעניק בחזרה אהבה וכ   אישי שלו,במאבק ה
 .  רגשי עמוק

   פתקים בצבע שונה. 2  דכל תלמיהמדריכה תחלק ל

יכתוב התלמיד את כל הפחדים / חששות / חרדות / מחשבות נוכח    –על פתק אחד )פתק אדום( 
 אתגר שחווה.  מציאות / משבר /

המאפשר לו להתמודד עם הקושי. זה יכול   - חמקור כיכתוב התלמיד  –על פתק שני )פתק ירוק( 
,  איש מקצועת, ידע מסוים, ערך שמחזיק בו, אדם שמסייע לו, , מיומנויש לוש  התכונ להיות 

 כל דבר שעוזר לו לעבור את האתגר / המשבר. – וט שהולך עימוק או ציטסותובנה, פתגם, פ

 



 קופסאות בפני כל הכיתה.   2ציג ת דריכההמ

 התמודדויות קופסת  •

 כוח הקופסת מקור  •

 

 ההתמודדויות.  אדומים לקופסת אסוף את הפתקים הדריכה ת המ

ללא   –)בדגש תוך מתן לגיטימציה לכל רגש שעולה תקריא פתקים מתוך הקופסא, דריכה המ
 . שיפוטיות, לגלוג או ציניות(

 

כתבו, ותאסוף אותם לקופסת מקור  מקור הכוח שבשתף תבקש מהתלמידים ל המדריכה –בסבב 
 הכח.  

 

 :דיון בכיתה המדריכה תערוך 

 ניתן לאמץ? שנאמרו בכיתה אילו מקורות כוח  -
 מקורות כוח נוספים אפשריים? אילו  -
להתמודד עם משברים "קטנים"  האם מקורות כח אלו, שנותנים לנו את היכולת  -

עקבות מלחמה  יכולים אולי גם לחזק אנשים המתמודדים עם פציעה נפשית ב -ואישיים
  או פיגוע?

 

 ...ננצח -ביחד

 עיתונים, בריסטולים, מספרים, צבעים, טושים ועוד   -תניח חומרי יצירה המדריכה 

 . שותנושקף את מקורות הכוח העומדים לרמקולאז' אשר  ין הכת תלמידים לקבוצ /כל זוגעל 

 : אפשרות נוספת

 שנכתבו ע"י התלמידים ועלו בכיתה.   תכין קולאז' המשקף את הרגשות – הרגשותקבוצת 

 תכין קולאז' המשקף את מקורות הכוח שנכתבו ע"י התלמידים ועלו בכיתה.  – מקור הכוחקבוצת 

 משפטי / ציטוטי השראה וחיזוק.  ל תכין קולאז' המתבסס ע –  השראהקבוצת 

 

 . הקולאז'יםתלוייים  עליו יהיו  –קיר כיתתי / בית ספרי  יןהכ ניתן ל

.  הקולאז'ים לצורך חלוקה לנפגעי פוסט טראומה כמתנה מתלמידי הכיתה  את סיהדפ ל  ניתן
 העבירו לזהות ואנו נדאג להעבירם ליעדם. 

 שיחה משותפת: חזרה לב כיתה התתכנס לאחר יצירת הקולאז' 

 המדריכה תשאל: 

 האם היה לכם מעניין? מפתיע? -
 שלכם? וההתמודדויות האם אתם מרגישים שאתם יכולים לחיות בשלום עם הרגשות  -

 האם צריך להתבייש בהם? 
 
 

 

 



 מדריכה תסכם ותאמר: ה
 הן תגובות טבעיות ונורמליות לאתגרים שונים בחיינו.  תגובות של חשש, פחד או לחץ -
 . לא פשוטיםלכל אחד ואחת מאיתנו היכולת להתמודד עם מצבים  -
 כל אחד ואחת מאיתנו מתמודד/ת בצורה שונה במצבי לחץ או משבר.  -
 מותר ורצוי לשתף, לבקש עזרה כאשר אני לחוצ/ה, דואג/ת, או חרד/ה.  -
 אנו נדרשים לפתח רגישות גדולה, איש לרעהו.  -

 

 מקורות כח מדברי האדמור מפיאסצ'נה:  2  ניתן להוסיף

  עד שתמיד מקומך בעולם יהא ניכר" והענק לו מטובך"הוי עושה ופועל בעולם  .1
על מנת להעניק מטובו, מאפשרת לנו להתמודד גם   לםנמצא בעועל פיה כל אדם ההבנה 

בימים לא פשוטים, להמשיך לעשות ולפעול מתוך ידיעה ברורה שיש לנו מקום, יש בנו  
 ולהאיר בעולם.   צורך, יש בתוכנו טוב גדול שרוצה לצאת אל הפועל

ולם יאהבו זה לזה אהבה רבה, מכל מקום "הגם שכולם יתחברו יחד באהבת חברים, וכ .2
ייקח לו כל אחד מהם חבר לעצמו שלפניו יגלה את מצפוני לבבו, בין בדברים רוחניים 

 ובין בדברים גופניים, דאגתו ושמחתו, נפילתו ועלייתו"
  -"דאגה בלב איש -החכם מכל אדם בספר משלי ה המלךשלמ הדרכה זו כבר ביטא

, קשייו והתמודדויותיו בפני חבר קרוב, הורה,  שיח את צרותיוישיחנה". טוב שאדם י
 מטפל. מורה, 

 

 

 מכירים, מוקירים!

את המושג "הפציעה השקופה" והתוודענו לקושי אותו חווים פצועי צה"ל   הכרנולאחר שמעט  
את חובת ההוקרה,   -ה ככללונפגעי פעולות איבה רבים, עלינו להעמיק בנו כפרטים, ובחברה כול

 אל המתמודדים בגבורה עם הפציעה הנפשית. ההצדעה, ההערכה 

 צעית בעזה:שנהרג בפעילות מב , פרץ אלירז רב סרןהמדריכה תקריא מתוך מילים שאמר 

עד  “צריך לתת הכול... אם אתה אוהב אז אתה אוהב עד הסוף, אם אתה חבר, אז אתה חבר 
הסוף, ואם אתה בצבא, אז אתה שם ונותן את הכול, וגם אם כל אלו באים על חשבונך האישי. אם  
זה על יציאות בשבת מהצבא, ואם זה לא לישון ולהתקמצן קצת לגבי עצמך בשביל שיהיה לך כסף  

מסירות לקנות משהו לחברה. זה מה שנקרא במילים גבוהות, ולא יודע אם אתה תאהב את זה, 
זה בא לומר שאתה נותן מהגוף שלך, מהכוח שלך, מהכסף שלך, מהלב שלך למען מישהו נפש! ו

או משהו אחר שהוא לא אתה! והמיוחד ביותר זה שאתה לא עושה את זה מדי פעם, אלא כל  
 הזמן מידי יום ביומו, דקה דקה”.

עה  מתמודדי הפציעה השקופה מבטאים בחייהם, יום יום שהמדריכה תסב את תשומת הלב לכך ש
, בתהליכי  פעלו מתוך אהבה לעם ולמדינההם  מובן המילה. מסירות נפש במלואשעה, את המושג 

חרי  היו מוכנים לתת את הכל, גם את הנפש העדינה המתמודדת שנים אוהתקומה בה היא מצויה,  
   עם הפציעה.

 

 

 

 

 

 

 



  צוק איתן בצעאסי צובל, נפגע פוסט טראומה ממהשחקן המדריכה תקריא לכיתה מילים שאמר 
כעת כאשר מרגיש את המחיר הכבד הנפשי ששילם,  , כאשר נשאל ע"י המראיין האם םלאחר שיקו

 : , ולא יוצא להלחםפועל אחרתהיה 

 

 "בדיעבד, היית פועל אחרת?  "

 "היום אני יכול להגיד שלא. בנקודת הזמן הזו.  

ורך הטיפול, המטפל שלי אמר לי כמה פעמים שנראה לו שלא הייתי מוותר, עם כל הכאב,  לא
 לאט לך. הייתי מחזיר את העבר בשתי ידיים.   –ואמרתי לו 

. אבל כן,  אני יכול להגיד שהייתי בוחר באותו הדבר היום, כשאני לא חי בתוך הפוסט־טראומה, 
 היו לי שנים קשות מאוד". 

 ( /https://www.makorrishon.co.il/culture/181493 הכתבהמתוך )

 הגיבורים שלנו. פצועים, מוסרי הנפש,  עומק ההוקרה שאנו חבים ל המדריכה תסכם ותביע את  

  

 

 קירים ועושים!מכירים , מו

 גלויה "ממני אליך"  כתיבת 

 המדריכה תסכם ותאמר: 

 חווינו יחד פעילות מרגשת, מחברת ונוגעת. לאחר ש

רבים  ת של , המסירות וההתמודדו פה, נחשפנו לעוצמת הכאבולמדנו יחד את מושג הפציעה השק
 פצועי צה"ל ונפגעי פעולות איבה. מ

יכולת  והכרנו מקרוב מקורות כוח שונים, כאלו המעניקים  הרגשות,התמודדויות ו מגוון נגענו ב
 לקום ולהמשיך קדימה. 

העניק משהו מליבנו אל ליבם של הפצועים, ולכתוב להם גלויה  העביר את זה הלאה, לננסה ל
 מצדיעה ומחבקת. , מעודדת

 ילים מחזקות. מ  אחד המדריכה תשלח קישור לגלויה הדיגטלית, בה כל תלמיד יישלח לפצוע

 /a.clap.co.ilhttps://yomhahokarקישור לגלויה הדיגיטלית: 
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 1נספח  

 כאב של לוחמים 
 

 עידן עמדי  מילים ולחן:
 
 

 ערב ראשון של לבד, 
 יושב וכותב לך מכתב 
 על כל הדברים שהיו 
 כל מה שקרה בדיוק 

 
 מופיעות על הקיר אותיות 

 אני הפחד נעים להכיר 
 הדמויות אוהבות לשחק 

 זזות כאן בבית הריק, הריק 
 

 ואת, את לא יודעת כמה 
 ממך ניסיתי להסתיר 

 את כל הסיוטים בלילה 
 צרחות ודם על המדים 

 את לא מבינה כבר למה 
 אני מזמן כבר לא אני 

 תמונות רצות מאותו לילה 
 דמעות, כאב של לוחמים 

 
 ן שאת שם, זה ערב ראשו 

 שוכב וחושב, לא נרדם
 השקט לאט מתנגן 

 מקדיש לך עכשיו שיר בלי שם
 שיר בלי שם 

 
 ואת, את לא יודעת כמה... 

 
 זה ערב ראשון של לבד,

  יושב וכותב לך... 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=12746&lang=1


   2נספח  

 

 רסיסים 
 

 רביב כנר 
 

 לא רואים בעיניים רק קופצים לאש
 מה כבר רצינו לבקש 
 לקבל ולתת מה שיש 

 להחזיק בידיים כל יום שעובר
 תמיד הוא ככה ממהר 

 אני איש מאחר  

 רק בלילות 

 עולים קולות 
 שאלות אבודות 

 מחפשות תשובה 
שעוד לא בא מה   

 רסיסים 

 למה זיכרונות נמסים 
 כמה שאני לא כיסיתי 
 זה נכנס לי בתריסים 

 אין על מי לשים את הראש 
 גם אם לא שברתי, שילמתי 

 לך תמצא על מי לכעוס 

 
 אין אוויר בשמיים איך אפשר לנשום 

 הכל תקוע במקום 
 אבל עוד לא הפסקתי לחלום 

 אז קפצתי למים כי צריך לשחות 
מעות במים לא רואים ד  

 במים ישקעו חולות שזוכרים 

 רק בלילות 

 עולים קולות 
 שאלות אבודות 

 מחפשות תשובה 
 בקרוב זה בא 

 רסיסים 
 

 למה זיכרונות נמסים 
 כמה שאני לא כיסיתי 
 זה נכנס לי בתריסים 

...אין על מי לשים את הראש  
 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1GCEA_enIL865IL865&sxsrf=ALeKk03uBVrEHvHasMdplvS7nVjuyXseYg:1605090640693&q=%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%9B%D7%A0%D7%A8&stick=H4sIAAAAAAAAAAEjANz_CAMiDS9nLzExamttdl9kMDmiBQ_XqNeR15nXkSDXm9eg16hnkmYqIwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiV3OHLpPrsAhURO8AKHVzPC1kQMTAAegQIARAD


 3נספח  

 :אסון השייטת  –אלי   – עדות אישית

 למחשבות….  לי נכנס  הזה המקרה לי  שהיה קטן פנוי זמן כל הראשונות בשנים"

 הזה  לפיצוץ גרמתי בעצם  שאני הרגשה לי היתה שנים

 לבד  זה  עם חי  ואתה לבד זה  עם הולך אתה

 אותך  להבין  יכול  לא אחד  ואף עצמך  עם לבד הם  שלך וההרגשות

 בעולם.  לבד מרגיש אתה אותך מבין לא אחד שאף  מרגיש כשאתה

 משהו…  נוראית…זה הרגשה וזו

 דבר  אותו  זה  פה  תהיה לא או  פה תהיה אם בעולם… מיותר פשוט

 כשורה  לא  משהו בסדר לא פה  שמשהו מבין אתה מתעורר אתה  30 בגיל ואז

  ולהפנים להבין צריך אתה ראשון דבר  לאיבוד הולך שכשאתה הוא  בניווטים הראשון  החוק
 לאיבוד.  שהלכת

  הבנת שבה  האחרונה   לנקודה לחזור צריך אתה  לאיבוד  שהלכת שהבנת שאחרי הוא השני והחוק
 נמצא  אתה איפה

  לחזור היה  שעשיתי הבא והדבר  לאיבוד שהלכתי עצמי עם הסכמתי שעשיתי… מה  בדיוק וזה
 מאפס.  מחדש… להתחיל  רציתי ומשם  לחברים אותך, שעוטפת למשפחה החם  למקום  הביתה,

  חזרה שלי הדרך  את למצוא  קדימה הפוש  את לי  נתן כח, עוד  לי נתן  בו שהצלחתי קטן דבר כל
 " לעצמי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4נספח  

 :עדת ראייה לפיגוע טרור –מיטל  – עדות אישית

"אחרי  הפיגוע  היו ימים קשים מאוד… הייתי כל כך מבולבלת, המומה, מפוחדת  וחסרת אונים  
שלא הבנתי מה  עובר  עלי.  הפסקתי לאכול, רעדתי ובכיתי   כל הזמן,  פחדתי  לצאת מהבית, לא  

ישנתי בלילות, כל רעש קטן   הקפיץ  אותי וכל  פיגוע  הזכיר  לי את  הפיגוע.  הרגשתי שאף  אחד לא  
 …מבין אותי

 פעמים רבות הרגשתי שאין לי כח יותר, שבא לי להכנס  למיטה להתכסות  ולא  להתעורר

שיחות  הטלפון אתכם עזרו  לי להירגע, להתארגן. דנה  היתה כ"כ נעימה ומבינה.  ממש  הרגשתי  
 שהיא מכילה את  כל הכאב   שלי ואני משיחה  לשיחה מתרוקנת  ונרגעת 

מצאתי את עצמי מחכה לשיחות איתה. היא היתה  היחידה שהבינה אותי שלא  ניסתה  להקטין את  
 .מה שעברתי  ומה שאני  מרגישה

 וככל שהיה לי יותר מקום לדבר על זה  הפסקתי לחלום על  זה

 בזכות הטיפים של  דנה  מצאתי גם דברים שנותנים לי כח  שעושים לי טוב 

 היום כבר  הרבה  יותר טוב לי, אני מסוגלת  לישון בשקט בלילה, אני כבר לא פוחדת  לצאת מהבית 

 אפילו חזרתי לרקוד" 

  

 


